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Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. 
 
Spojené království a ochrana kritické infrastruktury a „crowded places“  
 
Anotace 
 
Spojené království je zemí, která je průkopníkem, jak co se týče ochrany prvků kritické 
infrastruktury, tak zejména u tématu ochrany „míst velké koncentrace osob“. V rámci 
příspěvku jsou naznačeny některé výstupy a aktivity v této oblasti, s důrazem na přehlednost 
a využitelnost v domácím prostředí. Přitom je významné, že oblast řeší nejenom „státní“ 
nebo „veřejná“ sféra, ale i soukromí aktéři. 
 
Klíčová slova 
 
Kritická infrastruktura, „místa velké koncentrace osob“, bezpečnostní opatření, Spojené 
království, veřejno-soukromá partnerství. 
 
Summary 
 
The United Kingdom is a country that is a pioneer, both as regards the protection of critical 
infrastructure elements, as, in particular regarding the protection of the so called "crowded 
places". In the article are indicated some outputs and activities in this field, with an emphasis 
on clarity and usability in the Czech Republic. It is important that the area is related not only 
to the "state" or "public" sphere, but also involves the private actors. 
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Spojené království a ochrana kritické infrastruktury a „crowded places“  
 
Pokud je řeč o ochraně kritické infrastruktury ve Spojeném království, není na úvod 

od věci zmínit jeden konkrétní příklad dobré praxe, který s tématem komunikace s veřejností 
v mimořádných situacích souvisí. Jedná se o způsob, jak využívat kapacity a know-how 
soukromých subjektů při rozvoji zajišťování bezpečnosti nejširší veřejnosti.  

Název NORMIT je zkratkou pro Norfolk Major Incident Team (volně přeloženo 
„Norfolský tým pro mimořádné události”). Jedná se o dobrovolné zájmové sdružení, 
založené v roce 1998. V současnosti tvoří členskou základnu NORMIT více než 120 organisací. 
Členství ve sdružení NORMIT je otevřeno regionálním partnerům, tedy subjektům, jejichž 
sídlo se nachází či jejichž působnost je zaměřena na hrabství Norfolk, respektive které 
projevují zájem podílet se na přípravě opatření, jimiž se zmírní riziko mimořádných událostí, 
popř. jejich následky. Členy NORMIT jsou nejen podnikatelské subjekty (například O2, 
ExxonMobil, Shell United Kingdom, Heinz), či zástupci akademické obce (City College 
Norwich, Norwich School of Art and Design, University of East Anglia), ale také orgány 
veřejné správy (Norfolk County Council, Norfolk Fire Service, Norfolk Public Health Network, 
British Transport Police, Norwich Prison aj.). 
 
 Ilustrace: Výstupy NORMIT pokrývají relativně široké spektrum: od obecného 
přitáhnutí pozornosti k tématu připravenosti na mimořádné události, přes informování  
o systému SMS výstrah a hodnotných cen pro veřejnost v soutěžích a tombolách, až po více 
či méně informativní letáky a tématické plakáty či ucelené manuály. Tyto podklady mohou 
být jak „kolektivním dílem“ platformy NORMIT, tak se může jednat o výstupy jeho 
jednotlivých členů (pojišťovny, mobilní operátoři, zdravotnická zařízení, poradenské firmy 
atd.).  
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 Deklarovaným cílem organizace je zvýšit odolnost (resilience) svých členů a zkvalitnit 
jejich připravenost čelit případným mimořádným událostem. Mezi hlavní nástroje k dosažení 
takového cíle patří:1 
 

 zdokonalení vzájemné spolupráce lokálních subjektů veřejné a soukromé sféry; 

 zlepšení koordinace a provázanosti činností mezi soukromými subjekty a místními 
orgány krizového řízení; 

 vzájemná výpomoc jednotlivých členů prostřednictvím „databáze zdrojů”. 
 

                                                           
1
 A Partnership Working to Promote Resilience and Business Continuity. NORMIT, Resilience Team, Norfolk 

County Council. [cit. 2. VIII. 2012] Dostupné na internetu: <http://www.normit.org> (zdroj všech ilustrací). 
STAŇOVÁ, Eva; BOS, Ondřej; KRULÍK, Oldřich. Komunikace v mimořádných a dalších nebezpečných situacích. 
Policista. 2008, č. 3, příloha, s. I až VIII. ISSN 1211-7943. [cit. 2. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2008/03/prkomnekanti.pdf>. 
BOS, Ondřej. NORMIT – spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve Velké Británii. 112. 2007. č. 9, s. 26 až 
27. ISSN 1213-7057. 

http://normit.org/documents/Pepare%20your%20business%20for%20survival.pdf
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„Databáze zdrojů“ je přístupná prostřednictvím neveřejné části internetu určené 
výhradně členům NORMIT. Obsahuje pestrou škálu věcných zdrojů a služeb, od dopravních 
prostředků a satelitních telefonů až po konferenční prostory či instruktážní kursy pro 
komunikaci s médii aj. Její výhodou oproti obdobným systémům je zejména fakt, že uvedené 
produkty a služby mohou členové NORMIT využívat i v době mimo mimořádné události. 
V současnosti se zvažuje rovněž ad hoc spolupráce se subjekty mimo NORMIT, které by byly 
ochotny za zvýhodněných podmínek nabídnout své služby členům sdružení. 
 S ohledem na aktivní účast územní samosprávy v NORMIT je logické, že činnost 
tohoto sdružení pozitivně ovlivňuje také zefektivnění systému krizového plánování 
(contingency planning) a stává se velmi vítanou aktivitou, podporovanou orgány zodpo-
vědnými za koordinaci a výkon krizového řízení. 
 Činnost NORMIT se rovněž týká poradenství při přípravě krizové dokumentace, její 
ověřování a aktualizaci, návrhy a řízení cvičení včetně jejich vyhodnocení a pořádání 
seminářů, odborných kurzů a dalších vzdělávacích aktivit. Tyto služby NORMIT poskytuje 
nejen pro potřeby svých členů, ale (ovšem za úhradu) i pro další zájemce. Výnosy z této 
činnosti tvoří, vedle ročních členských příspěvků, hlavní zdroj příjmů sdružení. 
 NORMIT se významným způsobem podílí také na zajištění komunikace s veřejností  
a zvyšování povědomí obyvatel Norfolku o vhodných postupech po vzniku mimořádné 
události. Členové NORMIT se rovněž intenzivně zaměřují na tvorbu zásad a doporučení 
vhodných postupů při krizovém plánování u podnikatelských subjektů (Business Continuity 
Plan), u obyvatelstva (Family Emergency Plan, Community Emergency Plan) i na spolupráci 
s mládežnickými organizacemi a školskými zařízeními. Jedním z produktů NORMIT je balíček 
produktů, tzv. Emergency Guidance E-tool,2 který byl v elektronické podobě distribuován 
všem místním orgánům krizového řízení ve Spojeném království a je v současnosti hojně 
využíván při přípravě vzdělávacích a osvětových programů v oblasti krizového řízení. 
 Myšlenka vzniku NORMIT se zrodila na oddělení krizového řízení radnice v Norfolku 
z důvodu reálné potřeby prohloubení vzájemné součinnosti soukromých subjektů a nutnosti 
zlepšení schopností odpovědných orgánů lépe a samostatně reagovat na vzniklou 
mimořádnou událost. V návaznosti na tyto nedostatky vznikl pilotní projekt, který se po 
úspěšném ročním zkušebním provozu stal v hrabství Norfolk trvalou součástí krizového 
plánování. V současnosti NORMIT působí jako vzor i partner pro další územní orgány 
krizového řízení ve Spojeném království (například viz Leeds City Centre,3 nebo aktivity 
v regionu Berkshire (viz ilustrace),4což však jsou aktivity, které nejdou zdaleka tak do hloubky 
a představují spíše pouze nástroj pro výměnu informací soukromých a veřejných subjektů  
a jejich zkušeností při předcházení a řešení mimořádných událostí. 
 

                                                           
2
 E-tool: Emergency Advice and Guidance. NORMIT, Resilience Team, Norfolk County Council. [cit. 25. VII. 2012] 

Dostupné na internetu: <http://www.friars.org.uk/normit/>. 
3
 City Centre Leeds. [cit. 25. VII. 2012] Dostupné na internetu: <http://www.leedsinitiative.org/citycentre/>. 

4
 Berkshire Emergency Support Group (ESOG). Reading Borough Council. [cit. 3. VIII. 2012] Dostupné na 

internetu: <http://www.reading.gov.uk/council/strategies-plans-and-policies/emergencyplanning/berkshire-
emergency -support-group-esog/>. 
Berkshire Integrated Emergency Planning (BIEPS). Bracknell Forest Council. [cit. 3. VIII. 2012] Dostupné na 
internetu: <http://www.bracknell-forest.gov.uk/berkshireintegratedemergencyplanningbieps>. 
Emergencies – Business Continuity Advice. Bracknell Forest Council. [cit. 3. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.bracknell-forest.gov.uk/emergenciesbusinesscontinuityadvice>. 
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Institucionální rámec spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem: oblast 
boje proti terorismu a ochrany potenciálních cílů5 

 
 V této souvislosti je třeba zmínit několik stěžejních dokumentů, poskytujících 
„návod“ majitelům a provozovatelům řady objektů, chápaných jako možný cíl terorismu. 
Jako první je třeba jmenovat texty, spadající pod souhrnný název „protiteroristické 
strategie“:  
 

 V březnu 2009 byl, v návaznosti na neveřejné dokumenty vytvářené přinejmenším od 
roku 2003, publikován dokument pod názvem Sledovat Zamezit Ochránit 
Připravovat: Strategie Spojeného království pro boj s mezinárodním terorismem 
(Pursue Prevent Protect Prepare: The United Kingdom’s Strategy for Countering 
International Terrorism: širší varianta o 178 stranách a stručné „summary“ o 16 
stranách – vedle toho existuje i varianty ve waleštině, arabštině a urdu).6 

 Tento pilotní veřejný dokument se stal předmětem vyhodnocení, zveřejněného 
v březnu 20107 a aktualizace, která spatřila světlo světa v červenci 2011. Opět se 
jednalo o „širší“ (125 stran)8 a „populární“ (18 stran)9 variantu. Významný je tu 
názvoslovný posun: Již se nejedná „pouze“ o boj proti mezinárodnímu, ale  
o jakémukoli terorismu: Strategie Spojeného království pro boj s terorismem (United 
Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism). 

 

                                                           
5
 KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti – se zaměřením na Prahu 

11. 2011: Policejní akademie České republiky v Praze, Praha (diplomová práce). 
KRČÍLEK, Pavel. Místa koncentrace velkého počtu osob z hlediska jejich bezpečnosti aneb koncept „crowded 
places“ a jeho praktické využití. The Science for Population Protection. 2012. č. 2, s. 89 až 102, ISSN 1803-568X; 
ISSN 1803-635X. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.population-protection.eu/attachments/041 _cas_obsah_22012.pdf>. 
6
 Pursue Prevent Protect Prepare: The United Kingdom’s Strategy for Countering International Terrorism. 2009: 

Home Department, London. ISBN 978-0101754729.  
Counter-Terrorism Strategy (CONTEST). Home Office. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.homeoffice.gov.uk/publications/counter-terrorism/counter-terrorism-strategy/>. 
7
 The United Kingdom’s Strategy for Countering International Terrorism: Annual Report. 2010: Home 

Department, London. ISBN 978-0-10-178332-3. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.official-documents.gov.uk/document/cm78/7833/7833.pdf>. 
8
 Contest: The United Kingdom Strategy for Countering Terrorism. 2011: Home Department, London. 

ISBN: 978-0-10-181232-0. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: <http://www.homeoffice.gov.uk/ 
publications/counter-terrorism/counter-terrorism-strategy/strategy-contest?view=binary>. 
9
 CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism. 2011: Home Department, London. [cit. 12. 

VIII. 2012] Dostupné na internetu: <http://www.homeoffice.gov.uk/publications/counter-terrorism/counter-
terrorism-strategy/contest-summary?view=binary>. 
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 Všechny tyto dokumenty jsou založeny na modelu čtyř pilířů, obsažených v jejich 
názvu (Sledovat Zamezit Ochránit Připravovat). Komunikace s veřejností a role soukromých 
firem se nejvíce týkají pilíře Ochránit a Připravovat. Efektivní ochranné bezpečnostní režimy 
zároveň čerpají ze základních protiteroristických plánovacích principů, označovaných za 3D: 
Deter (odradit), Detect (odhalit), Delay (zpozdit). To může ve svém důsledku odradit útočníky 
od dalších kroků a akce.  
 
 Z dalších dokumentů, částečně odvozených či alespoň odkazujících na výše uvedené 
vrcholné strategie je třeba jmenovat: 
 

 Spolupráce při ochraně míst koncentrace velkého počtu osob (Working Together  
to Protect Crowded Places; 38 stran).10 

 Místa koncentrace velkého počtu osob: systém plánování a boje proti terorismu 
(Crowded Places: The Planning System and Counterterrorism; 18 stran).11 

 Ochrana míst koncentrace velkého počtu osob: projekty a technické záležitosti 
(Protecting Crowded Places: Design and Technical Issues; 56 stran).12

 

 Místa koncentrace velkého počtu osob: reakce na konzultace (Crowded Places:  
A Response to the Consultation; 30 stran).13 

 Ochrana míst koncentrace velkého počtu osob: hodnocení dopadů a reakce na 
doporučení (Crowded Places: Equality Impact Assessment of Guidance and Response 
to Recommendations; 14 stran).14 

                                                           
10

 Working Together to Protect Crowded Places. 2010: Home Office, London. ISBN 978-1-84987-146-4. [cit. 12. 
VIII. 2012] Dostupné na internetu: <https://vsat.nactso.gov.uk/sitecollectiondocuments/areasofrisk/working-
together-crowded-places.pdf>. 
11

 Crowded Places: The Planning System and Counterterrorism. 2012: Home Office; Department for 
Communities and Local Government, London. ISBN 978-1-84987-392-5. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na 
internetu: <http://www.nactso.gov.uk/areaofrisks/crowdedplaces.aspx>. 
12

 Protecting Crowded Places: Design and Technical Issues. 2012: Home Office; Centre for the Protection of the 
National Infrastructure; National Counter Terrorism Security Office, London. ISBN 978-1-84987-393-2. [cit. 12. 
VIII. 2012] Dostupné na internetu: <http://www.nactso.gov.uk/areaofrisks/crowdedplaces.aspx>. 
13

 Crowded Places: A Response to the Consultation. 2010: Home Office, London. ISBN 978-1-84987-149-5. [cit. 
12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.nactso.gov.uk/sitecollectiondocuments/areasofrisk/crowded-places.pdf>. 
14

 Crowded Places: Equality Impact Assessment of Guidance and Response to Recommendations. 2010: Home 
Office, London. ISBN 978-1-84987-204-1. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://content.forum.netdna-cdn.com/sites/default/files/images/crowded-places-eia.pdf>. 

https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places-eia.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places-eia.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/crowded-places-eia.pdf
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 Ochrana míst koncentrace velkého počtu osob: posouzení dopadů (Crowded Places: 
Impact Assessment of Guidance; 22 stran).15 

 Bezpečná místa: Doplněk s ohledem na terorismus: Konzultační dokument (Safer 
Places: A Counter Terrorism Supplement: A Consultation Document; 76 stran).16

 

 Pokyny pro protiteroristické projektování (Guidance on Designing for Counter-
Terrorism).17  

 

    
 

    
 

                                                           
15

 Crowded Places: Impact Assessment of Guidance. 2010: Home Office, London. ISBN 978-1-84987-150-1. [cit. 
12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.ialibrary.bis.gov.uk/uploaded/ia%20crowded%20places.pdf>. 
16

 Safer Places: A Counter Terrorism Supplement: A Consultation Document. 2009: Home Office; Department for 
Communities and Local Government, London. ISBN 978-1-84726-838-9. [cit. 13. VIII. 2012] Dostupné na 
internetu: <http://designforsecurity.org/uploads/files/safer_places_ct_supp.pdf>. 
17

 Guidance on Designing for Counter-Terrorism. 2010: Royal Institute of British Architects; Carillion Company, 
London. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.architecture.com/files/ribaholdings/ 
communications/press/general/ribaguidanceoncounterterrorism.pdf>. 
Designing for Counter Terrorism. Royal Institute of British Architects. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.architecture.com/theriba/aboutus/influencingpolicy/designforcounterterrorism.aspx>. 

https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/impact-assessment-crowded-places.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/impact-assessment-crowded-places.pdf
https://vsat.nactso.gov.uk/SiteCollectionDocuments/AreasOfRisk/impact-assessment-crowded-places.pdf
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Za těmito dokumenty stojí skupina stěžejních, vykonávajících aktivity, označitelné za 
bezpečnostní (protiteroristické) poradenství, určené do značné míry soukromým subjektům: 

 

   

 Středisko pro ochranu národní infrastruktury (Centre for the Protection of the 
National Infrastructure, CPNI).18 Jedná se o vládní úřad, poskytující poradenství 
v otázkách ochrany kritické infrastruktury. Jeho cílem je snížení zranitelnosti  
a možných hrozeb ve vztahu k významným infrastrukturním prvkům, nezbytným pro 
chod státu respektive společnosti. Středisko se zabývá i testováním bezpečnostní 
barier a dalšího technického zařízení. 

 Národní protiteroristický bezpečnostní úřad (National Counter Terrorism Security 
Office, NaCTSO).19 Jedná se o instituci, odpovědnou Asociaci policejních náčelníků 
(Association of Chief Police Oficers, ACPO) a financovanou z jejích zdrojů. Jedná se  
o jeden z hlavních poradních orgánů vlády v otázkách boje proti terorismu. Na 
internetových stránkách tohoto úřadu lze dohledat řadu podnětných informací ve 
vztahu k ochraně konkrétních typů míst (institucí, prostor), kde dochází ke 
koncentrace velkého množství osob – viz níže. Konkrétní zájemce o radu může 
kontaktovat místně příslušného Protiteroristického bezpečnostního poradce 
(Counter-Terrorism Security Advisor, CTSA).20 Tento poradce identifikuje a posoudí 
kritická místa objektu a jeho okolí, s důrazem na minimalizaci zranitelnosti objektu 
respektive dopadů možného teroristického útoku.  

 Královský institut britských architektů (Royal Institute of British Architects, RIBA).21 
Tato odborná komunita architektů – vedle svých obecných rad – připravuje baterie 
podkladů pro architekty a projektanty, kteří by v ideálním případě ochranná 
bezpečnostní opatření mohli chápat jako samozřejmou součást svých projektů.22 

                                                           
18

 Centre for the Protection of the National Infrastructure. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.cpni.gov.uk/>. 
19

 National Counter Terrorism Security Office. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.nactso.gov.uk/>. 
STAŇOVÁ, Eva; KRULÍK, Oldřich. Komunikace se soukromými subjekty v případě ohrožení. 112. 2007, č. 9, s. 23. 
ISSN 1213-7057. 
STAŇOVÁ, Eva; KRULÍK, Oldřich. Komunikace se soukromými subjekty o bezpečnostních hrozbách: Aktuální 
trendy a zahraniční inspirace. Security Magazine. 2007, květen-červen, s. 2 až 3. ISSN 1210-8723. 
STAŇOVÁ, Eva; BOS, Ondřej; KRULÍK, Oldřich. Komunikace v mimořádných a dalších nebezpečných situacích. 
Policista. 2008, č. 3, příloha, s. I až VIII. ISSN 1211-7943. 
20

 Poradenská činnost NaCTSO je poskytována bezplatně. To je velký rozdíl oproti přístupu Nizozemska, kde 
experti z řad veřejné protiteroristické komunity pouze vlastníkům či provozovatelům konkrétních potenciálně 
ohrožených objektů doporučí, u které certifikované společnosti mohou naplánování bezpečnostních opatření 
„na míru“ poptávat. Samo uvedení opatření v život provádí soukromý subjekt na své náklady v obou zemích. 
CTSA’s. National Counter Terrorism Security Office. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.nactso.gov.uk/contactus/ctsa.aspx>. 
21

 Royal Institute of British Architects. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.architecture.com/>. 
22

 Specifickou kapitolu tvoří řízení zdrojů chladu, tepla a ventilace budovy, které jsou v těchto případech 
zásadním prvkem. Ventilace se může snadno stát primárním cílem útoku v podobě rozptýlení nebezpečné látky 



Ochrana & Bezpečnost – 2014-2015, ročník III., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Spojené království a ochrana kritické infrastruktury a „crowded places“ (2014-2015_D_05) 

 
9 
 

Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 
Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

S RIBA bývá přímo či nepřímo spjat i Architektonický styčný důstojník (Archi-tectonic 
Liaison Officer, ALO), který v konkrétním administrativním či městském obvodě nabízí 
bezplatné poradenství v oblasti předcházení trestní činnosti při plánování staveb  
a správě budov.  

 Skupina policejních expertů pod názvem, který by bylo možné přeložit jako 
Bezpečnost podle návrhu (Secure by Design, SBD),23 která zahájila činnost roku 1989. 
Skupina se zaměřuje na návrhy bezpečnosti nových nebo rekonstruovaných domů, 
obchodních prostor a parkovišť, stejně tak jako hodnocení kvality bezpečnosti 
výrobků nebo projektů prevence kriminality.  

 Registr bezpečnostních inženýrů a specialistů (Register of Security Engineers and 
Specialists, RSES).24 Jedná se o seznam „certifikovaných“ bezpečnostních specialistů, 
schopných poskytnout široké spektrum doporučení, posouzení rizik i možných 
bezpečnostních opatření a analýz. 

 Ředitelství dopravní bezpečnosti (Transec). Jedná se o součást Ministerstva dopravy 
pro Anglii a Wales, odpovědná mimo jiné za vydávání norem a nařízení co se týče 
přepravy potenciálně nebezpečných nákladů.25 

 
        Místa koncentrace velkého počtu osob jako specifická bezpečnostní výzva 
 
 Místa koncentrace velkého počtu osob (crowded places), představují v současné době 
rozvoje nových forem terorismu jednu z nejdůležitějších bezpečnostních výzev. Z hlediska 
protiteroristických opatření ve vztahu k celé řadě možných míst a vhodných lokalit, které 
mohou být vyhodnoceny jako potenciální cíl teroristického útoku, představuje zajištění 
ochrany a bezpečnosti všech přítomných osob klíčové hledisko prováděných bezpečnostních 
operací. O crowded places pak můžeme hovořit jako o specifickém prvku kritické 
infrastruktury, a jak názorně ukazuje následující graf, též o „zbytkové kategorii“ 
infrastruktury veřejné.    

 

                                                                                                                                                                                     
do celé budovy, volného prostoru nebo může snadno zamořit celé okolí. Na druhou stranu je možné též za 
splnění daných podmínek identifikace této látky její samotná eliminace v technologických systémech. 
Ochrana budov zvláštního významu. Security Magazín. 2010, červenec – srpen. 
23

 Secure by Design. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: <http://www.securedbydesign.com>. 
24

 Register of Security Engineers and Specialists. The Register of Security Engineers & Specialists. Institution  
of Civil Engineers. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: <http://www.ice.org.uk/qualification-careers 
/professional-registers/uk-professional-registers/the-register-of-security-engineers---specialists>. 
25

 Transport security and resilience. Department for Transport. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.dft.gov.uk/topics/security>. 
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Právě Spojené království patří „tahouny“ této agendy i na mezinárodní úrovni.26 
 
NaCTSO v současnosti avizuje manuály pro celkem 11 prostředí, označitelných za 

crowded places (pro prostředí restaurací a barů byly vytvořeny manuály dva: detailní  
a stručný/letákový). Odkaz na prostředí „Kina a divadla“ je však nyní (srpen 2012) neaktivní. 
Lze však předpokládat, že jeho případný obsah nebude nijak zásadně přelomový. Řada 
manuálů se ostatně překrývá, respektive není vždy zřejmé, k jakému prostředí se vztahují. 
Například „Návštěvnické atrakce“ se mohou překrývat s „Modlitebnami“. Zcela nejšířeji pak 
lze chápat „Akce za účasti velkého množství osob“ (Major Actions), což mohou být jak 
hudební festivaly pod širým nebem, tak velké sportovní akce, velké nákupní akce, 
bohoslužby nebo školní promoce. 

 
Manuály (jejichž rozsah osciluje od 54 do 80 stran) se drží víceméně stejné struktury: 
 

 Celkem 3 „teoretické“ kapitoly: „Úvod“ popisující eventualitu teroristického útoku 
jako možná nepravděpodobnou, ale jako něco, co nelze ve vztahu k místům, kde se 
koncentruje velké množství osob, rozhodně vyloučit. Obsahem všech je i teoretická 
pasáž „Zvládání rizika“ (Managing the Risk) a „Řízení kontinuity podnikání“ (Business 
Continuity Management) popisující zajišťování bezpečnosti jako nikdy nekončící 
proces, jako něco, co nebude nikdy jednou provždy zvládnuto a na co je možné za čas 
resignovat. Zároveň je zdůrazněno, že se nejedná pouze o něco, k čemu soukromá 
společnost či jiná instituce „nucena“ vládou, ale něco, co je v nejvlastnějším zájmu 
firmy či instituce. K „teoretickému rámci“ lze přiřadit i různě umísťovanou pasáž, 
popisující výstražný protiteroristický systém, zavedený v srpnu 2006. 

 Celkem 16 praktických kapitol (viz tabulka), které se někdy liší pořadím či méně 
pozměněným názvem. 

 Jednostránkové formuláře/checklisty (těch je nanejvýš 9: A až J). 

 Dvoustránkový formulář „výhružka bombovým útokem“. 

 Odkazy na další informace nebo kontakty na relevantní instituce. 
 
Po etapě několika let, kdy se podklady pro jednotlivá prostředí více lišily (a existovaly 

i speciální mutace například pro Skotsko, kde existuje do určité míry odlišný právní rámec), 
jsme nyní svědky zestejnění obsahu uvedených manuálů. 

 
Logika ponechání či vypuštění určitých pasáží přitom není vždy zjevná. Například ani 

manuál pro velké akce (festivaly) pod širým nebem nepostrádá zřejmě málo využitelnou 

                                                           
26

 O tom svědčí i mezinárodní projekty EU-SEC a EU-SEC II, do kterých se zapojily bezmála všechny členské 
státy Evropské unie – ovšem s výjimkou České republiky. 
Coordinating Research programmes on Security during Major Events in Europe. CORDIS. [cit. 28. VIII. 2012] 
Dostupné na internetu:  
<http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&pj_rcn=7899032>. 
The EU-SEC II Consortium Establishes the European House of Major Events Security. European Commision.  
13. X. 2011. [cit. 28. VIII. 2012] Dostupné na internetu:  
<http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5487>. 
EU-SEC II: Coordinating National Research Programmes and Policies on Security at Major Events in Europe. 
UNICRI; European Commission. 8. VII. 2008. [cit. 28. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.osservatoriosport.interno.it/eu_sec/presentazioni/contaretti3.pdf>. 
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pasáž o nutnosti kontroly pošty a kurýrních zásilek; naopak „Obchodní centra“  
(a „Modlitebny“) postrádají přílohu (ale ne samotnou informační pasáž) o jednorázových 
akcích za účasti VIP. Přinejmenším v České republice však akce za účasti VIP v obchodních 
centrech patří mezi osvědčené marketingové instrumenty a nebylo by vhodné podcenit 
možnost jejich zneužití teroristy. Modlitebnám nechybí formulář k tématu kontinuity 
podnikání, u hotelů, hypermarketů nebo restaurací byl ale vypuštěn. Vysloveně matoucí je 
vypuštění doporučení a formulářů k tématu evakuace u celkem pěti prostředí. Management 
fotbalového stadionu je tak upozorněn na úskalí počítačových virů, ale téma evakuace je pro 
něj poněkud ve stínu. 

I tak jsou ale nyní dokumenty v zásadních ohledech podobné. Odlišné jsou tak 
nakonec často pouze ilustrace (často celostránkové, ve vztahu k popisovanému prostředí), 
předmluvy (věcně příslušných ministrů nebo jiných činitelů), informace o legislativním rámci 
a kontaktech na zainteresované instituce (obě pasáže mohou u konkrétních specifických 
oblastí – jako je třeba zdravotnictví či školství – výrazně odlišné od jiných oblastí). 

 

 
„Zestejnění“ je třeba chápat jako krokem, který velmi usnadňuje možné přejetí 

konkrétních rad a doporučení v jiné zemi, včetně České republiky. Takový dokument by (při 
vypuštění celostránkových ilustrací) nemusel být delší než 60 stran (jádro textu) plus stručné 
vyměnitelné listy pro určitá specifická prostředí. Přístup České republiky by se přitom mohl 
pokusit pokrýt i některé oblasti, které je z hlediska Spojeného království třeba chápat jako 
zbytkové kategorie („obyčejné“ náměstí a ulice; veřejně přístupné instituce, kde se mohou 
tvořit fronty, související s určitou správní agendou; nádraží, přestupní stanice ve vztahu 
k libovolným druhům dopravy a prostředky hromadné přepravy osob). 

 

 
S aktivitami NaCTSO přímo či nepřímo souvisí i některé další projekty či výstupy, 

kladoucí si za cíl zvýšení odolnosti soukromého sektoru s ohledem na ohrožení terorismem: 
  

 Projekt, jehož název je přeložitelný jako „Získané zodolnění oblastí za využití 
scénářů“ (Area Reinforcement Gained Using Scenarios, ARGUS).27 NaCTSO vytvořil 
scénáře základních simulací a cvičení určených pro konkrétní firmy (výroba, služby 
atd.), které mohou být terčem teroristů. Těmto firmám je poskytováno všestranné 
poradenství s ohledem na hrozby terorismu. Cílem této snahy je, aby daný subjekt 
pochopil, co v případech, kdy k útoku skutečně dojde, dělat – či, ještě lépe, jak 
připravovanému útoku zabránit. Vrcholem snah po této linii jsou několikahodinová 
cvičení, simulace teroristického útoku, zakončená vyhodnocením slabin konkrétní 
firmy (formou brainstormingu). Zástupci podniku jsou rozděleni do malých skupinek a 
vystaveni přes řadu otázek a možným scénářům k řešení sledu událostí. Vše je pod 
dohledem protiteroristických bezpečnostních poradců a dalších odborníků. Cvičení 
jsou daným podnikům poskytována zdarma. 

 

                                                           
27

 Zkratka odkazuje na postavu z antické mytologie, obra se stovkou očí (tedy někoho, komu „nic neunikne“). 
Project Argus. Northern Constabulary. [cit. 28. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.northern.police.uk/service-units/project-argus.html>. 
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 Project „Gryf“ (Griffin).28 Jedná se o policejně-soukromou průmyslovou iniciativu, 
zaměřenou na prověření bezpečnostních pracovníků firem za pomoci jednodenních 
kursů a školení (tzv. „Dnů informovanosti“) s cílem zlepšit jejich dovedností  
a znalostí co se týče připravenosti na teroristické aktivity. Vedle obecného zvýšení 
povědomí o možnostech současného terorismu se zejména jedná o navázání a 
udržení kontaktů mezi firmami a policejními orgány v konkrétní lokalitě.29 

 

 „Operace osvětlení“ (Operation Lightning) představuje 
kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí a odolnost 
určitých firem s ohledem na tzv. „obhlídku s nekalými 
úmysly“ (hostile reconnaissance), která je častým 
předstupněm teroristického útoku (ale například  
i vloupání). Příslušné poučky mohou často tvořit 
integrální součást aktivit po linii projektů ARGUS nebo 
Griffin.30 

 
 

Příklady dalších informačních kampaní koordinovaných Národním protiteroristickým 
bezpečnostním úřadem (National Counter Terrorism Security Office, NaCTSO),31 
adresovaných přímo soukromým subjektům (firmy, provozovatelé služeb, distributoři atd.). 

 

     

                                                           
28

 Legendární tvor, kříženec lva a orla, případně i ještěra, symbol Walesu. 
29

 Projekt Griffin. [cit. 12. VIII. 2012] Dostupné na internetu: <http://www.projectgriffin.org.uk/>. 
30

 What is Hostile Reconnaissance. Cheshire Police. [cit. 28. VIII. 2012] Dostupné na internetu: 
<http://www.cheshire.police.uk/pdf/foi%202540%20-%20hostile%20recce%20slides.pdf>. 
31

 REID, Karen. NaCTSO. London 2007 (presentace pro potřeby delegace Ministerstva vnitra České republiky). 
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Strukturu dokumentů bude nejvhodnější demonstrovat prostřednictvím přehledu, který porovná pasáže, určené jednotlivým adresátům 
(provozovatelům určitých „crowded places“): 
  

Doporučovaná opatření (pasáže manuálu) 

Bary, restaurace  
a noční kluby 

Bars, Pubs  
and Nightclubs 

Nákupní střediska 
Shopping Centers 

Stadioy a arény 
Stadia and Arenas 

Návštěvnické 
atrakce32 

Visitor Attractions 

Hotely  
a restaurace 

Hotels 
and Restaurants 

Akce za účasti 
velkého množství 

osob33 
Major Events 

Obchodní 
střediska 

Commercial 
Centres 

Vyšší vzdělávací 
zařízení 

Higher and Further 
Education 

Zdravotnická 
zařízení 
Health 

Modlitebny 
Places of Worship 

Obálka 

          
Rozsah textu 54 (obsáhlejší verze) 68 62 68 70 80 74 79 78 77 

Úvod ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Zvládání rizika ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Bezpečnostní plánování ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Fyzická bezpečnost ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Správa areálu (good housekeeping) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Kontrola na vstupu ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Kamerové systémy ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Malé poštovní a kurýrní zásilky NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Bezpečnostní prohlídky prostor (osob atd.) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Plánování evakuace ANO ANO NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Personální politika (screening zaměstnanců) NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Informační bezpečnost NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Vjezd vozidel naplněných výbušninou ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Chemické, biologické, radiologické látky NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Sebevražedné útoky ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Útoky střelnou a jinou zbraní ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Komunikační politika (komunikace s médii) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Nepřátelská obhlídka (hostile reconnaissance) ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Významné akce, například za účasti VIP ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář management kontinuity podnikání NE NE NE NE NE ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář správa areálu ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář kontrola na vstupu ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář kamerové systémy ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář bezpečnostní prohlídky ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář evakuace (invakuace) NE NE NE NE NE ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář personální politika NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář informační bezpečnost NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář komunikační politika ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Formulář významné akce NE NE NE NE NE ANO NE ANO ANO NE 

Formulář výhružka bombovým útokem ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Publikace pro další studium a kontakty ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
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 Muzea, výstavy, vánoční trhy atd. 
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 Festivaly pod širým nebem atd. 


